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RESUMO 

 

A tese apresenta os fundamentos e as proposições para um modelo de contratação pública 

eficiente, considerando os aspectos práticos e procedimentais da Administração Pública no 

processo de contratação pública e enfatizando a importância do aperfeiçoamento dos meios de 

atuação da gestão pública: instrumentos administrativos e institutos jurídicos. Discute-se a 

adequação da prestação social como principal objetivo da contratação pública, bem como a 

funcionalidade da contratação pública a partir da discricionariedade procedimental da gestão 

pública. Questiona-se a atividade público-privada como forma de expansão na prestação dos 

direitos sociais, especialmente na reabilitação profissional, bem como o papel do controle da 

atuação administrativa, sobretudo, na contratação pública. A tese possui o seguinte roteiro. No 

primeiro capítulo, destacam-se as dificuldades da contratação pública a partir do programa de 

reabilitação profissional, denunciando os limites da justiciabilidade dos direitos. Em seguida, 

discutem-se os desafios normativos da contratação pública, demonstrando a insuficiência do 

atual modelo de contratação pública, muito embora não seja o maior obstáculo à eficiência do 

gasto público. Mais adiante, demonstram-se as dificuldades orgânico-funcionais da 

Administração Pública e seus reflexos no planejamento e na execução da contratação pública. 

No quarto capítulo, destacam-se os desafios prático-procedimentais da contratação pública, 

pontuando as dificuldades nos procedimentos administrativos diante das práticas do mercado 

e terceiro setor. No último capítulo, apresentam-se os fundamentos de modelo de contratação 

pública eficiente, descortinando avanços ou retrocessos do Projeto de Lei nº 6.814/2017, bem 

como levantando proposições para alterações pontuais na legislação, mormente para firmar a 

importância da discricionariedade do gestor público na implementação dos direitos sociais. 

Por fim, tendo em vista a cultura estatista no direito administrativo brasileiro, que reforça o 

controle excessivo da atividade decisório-criativa do gestor público, conclui-se que a 

ineficiência da contratação pública advém de desafios normativos, orçamentário-financeiros, 

orgânico-funcionais e prático-procedimentais da Administração Pública.  

 

Palavras-chave: Administração pública. Processo administrativo. Contratação pública. 

Reabilitação profissional.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis presents the foundations as well as proposals for an efficient public procurement 

model, considering the practical and procedural aspects of the Public Administration in its 

processes of public procurement, and emphasizing the importance of improving the means of 

action in the public management: its administrative instruments and legal institutions. The 

appropriateness of social service provision as the main objective of public procurement is 

discussed, as well as the usefulness of public procurement in light of the public service 

management procedural discretion. The option for public-private activity is explored as a 

manner for the expansion in the provision of services which concern social rights, especially 

in regard to vocational rehabilitation, as well as the role of control in the administrative 

performance, especially in regard to public procurement. The thesis has the following 

structure: The first chapter highlights the difficulties of public procurement from the 

standpoint of the vocational rehabilitation program, specifying the limits to the justiciability 

of rights. The following chapter discusses the regulatory challenges in public procurement, 

evidencing the insufficiency of the current public procurement model, although this model is 

not the largest obstacle to a better efficiency in public spending. The third chapter establishes 

the body-related and functional difficulties of the Public Administration and its consequences 

in regard to planning and executing public procurement. The fourth chapter highlights the 

practical-procedural challenges in public procurement, indicating the difficulties 

administrative procedures have when faced with the market and third sector practices. The 

last chapter presents the foundations of an efficient public procurement model, revealing the 

advancements or setbacks of Brazilian Bill no. 6.814/2017, as well as proposing specific 

changes in legislation, especially in the purpose of reaffirming the importance of public 

manager discretion in the implementation of services which concern social rights. Finally, in 

light of the statist culture featured in the Brazilian administrative legislation, which reinforces 

an excessive control on the decision-making activities of the public manager, it is concluded 

that the inefficiency in public procurement arises from normative, budgetary-financial, body-

related and functional, as well as practical-procedural aspects of the Public Administration. 

 

Keywords: Public administration. Administrative procedure. Public procurement. Vocational 

rehabilitation. 

 

  



RÉSUMÉ 

 

La thèse présente les fondements et des propositions pour un modèle efficace de passation des 

marchés publics, en examinant des aspects pratiques et procéduraux de l’administration 

publique dans la procédure de passation des marchés publics et soulignant l’importance de 

l’amélioration des moyens d’action de la gestion publique: les instruments administratifs et 

les institutions juridiques. L’adéquation de l’apprivoisement des services sociaux en tant 

qu’objectif principal des marchés publics ests discutée, ainsi que de la fonctionnalité des 

marchés publics, en vue de la discrétion procédurale de la gestion publique. L’activité 

publique-privée est mise en cause en tant que forme d’élargissement de l’apprivoisement des 

services relevant des droits sociaux, en particulier ceux de la réadaptation professionnelle, 

ainsi que le rôle du contrôle de la performance administrative, surtout dans la passation de 

marchés publics. La thèse suit la structure suivante: Le premier chapitre souligne les 

difficultés dans la passation de marchés publics concernant le programme de réadaptation 

professionnelle, indiquant les limites de la justiciabilité des droits. Ensuite, les défis normatifs 

en matière de passation des marchés publics sont discutés, ce qui démontre l’insuffisance du 

modèle actuel de passation des marchés publics, même si ce dernier n’est pas le principal 

obstacle à l’efficacité dans les dépenses publiques. Ensuite, les difficultés organiques-

fonctionnelles de l’administration publique et ses reflets sur la planification et l’exécution des 

marchés publics sont démontrées. Le quatrième chapitre met l’accent sur les défis pratiques et 

procéduraux des marchés publics, ponctuant les difficultés des procédures administratives 

face aux pratiques du marché et du troisième secteur. Le dernier chapitre présente les 

fondements du modèle de passation efficace des marchés publics, mettant en évidence les 

avancées ou les revers du Projet de loi nº 6.814/2017, ainsi que des propositions de 

modifications spécifiques de la législation, notamment pour renforcer l’importance du pouvoir 

discrétionnaire du gestionnaire public dans la mise en œuvre de services relevant des droits 

sociaux. Enfin, compte tenu de la culture étatiste dans le droit administratif brésilien, qui 

renforce le contrôle excessif du pouvoir de décision du gestionnaire public, il est conclu que 

l’inefficacité de la passation de marchés publics découle des défis normatifs, budgétaires-

financiers, organiques-fonctionnels, pratiques et procéduraux de l’administration publique. 

 

Mots-clés: Administration publique. Procédure administrative. Marchés publics. 

Réadaptation professionnelle. 
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1 INTRODUÇÃO: PRETENSÕES E MÉTODOS 

 

“Tudo deve ser inteligível para ser belo
1
”. 

 

O vasto universo dos direitos sociais exige uma atuação consistente do complexo 

orgânico-funcional do Estado, seja na realização das prestações de serviço ou material, seja no 

controle da ação pública. Para além da atuação do Estado, a sociedade civil desenvolve 

importante papel na concretização dos direitos sociais; contudo, o Poder Público, inclusive em 

função dos ambiciosos prognósticos constitucionais (artigo 3º da Constituição da República 

Federal do Brasil de 1988 – CRFB), capitaneia os meios necessários à proteção social, 

notadamente quanto à realização das prestações materiais.  

Desde já é preciso firmar o seguinte: não se discute a importância das instâncias 

de fiscalização ou revisão previstas no sistema jurídico, porém é fora de dúvida de que o 

complexo administrativo
2
, que é subjacente às prestações materiais do Estado, 

compreendendo a gigantesca estrutura orgânico-funcional da atuação estatal, é o maior 

responsável pelo atual nível de concretização dos direitos fundamentais sociais, justamente 

porque leva a cabo as políticas públicas definidas pela autoridade político-administrativa
3
.  

Por outro lado, adverte-se o seguinte: se a sociedade fornece os meios materiais 

dessa hercúlea tarefa, já que o Estado não possui, por si só, a disponibilidade financeira de 

seus projetos e nem todos os meios operacionais para empreendê-los, mas apenas promove a 

gestão dos recursos decorrentes da imposição tributária; então, resulta pertinente destacar que 

ela é, rigorosamente, início, meio e fim de todo grande projeto social. 

Portanto, há uma clara identidade entre Estado e sociedade, porém isso não quer 

dizer que o Estado assuma a posição da sociedade como grupo ou sua personalidade jurídica, 

mas, sim, no sentido que o Estado compreende uma dimensão política da sociedade
4
 e, desse 

modo, responde pela iniciativa de tentar transformar ou promover novas realidades na vida 

dos cidadãos. Enfim, o Estado cumpre mais uma função catalisadora que propriamente 

transformadora da sociedade, pois o seu limite é o próprio substrato social. 

                                                           
1
 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. Tradução de J. Guinsburg. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 78, pontuando uma síntese do socratismo estético. 
2
 HARRIS, Neville. Law in a Complex State: complexity in the Law & Structure of Welfare. Portland: Hart 

Publishing, 2013, p. 13 e segs. 
3
 BARNES, Javier. Algunas respuestas del derecho administrativo contemporáneo ante las nuevas formas de 

regulación: fuentes, alianzas con el derecho privado, procedimientos de tercera generación. In: BARNES, Javier 

(Ed.). Innovación y reforma en el derecho administrativo. 2ª ed. Sevilla: Editorial Derecho Global, 2012, p. 

251-377, p. 343. 
4
 SOARES, Rogério Ehrhardt. Direito público e sociedade técnica. Prefácio José Joaquim Gomes Canotilho. 

Coimbra: Edições Tenacitas, 2008, p. 123. 
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Diante dessa premissa, compreende-se que toda investigação jurídica relacionada 

à concretização dos direitos sociais deva dar particular atenção à estrutura da organização do 

Estado e aos meios e modos da atuação administrativa. Todavia, no círculo da atividade 

acadêmica, observa-se algo bem diferente: teses e mais teses são dedicadas à fundamentação 

dos direitos sociais, aos métodos argumentativo-interpretativos, ao controle das políticas 

públicas, à correção e aplicação das decisões judiciais, dentre outras temáticas; porém poucas 

são as reflexões jurídicas sobre a fisiologia da Administração Pública e sua capacidade 

institucional para enfrentar os desafios de uma sociedade altamente complexa.  

Desse modo, também é necessário se dedicar à fisiologia administrativa, 

comunicando os condicionantes jurídicos com as liberdades próprias da gestão pública, 

notadamente a partir da eficiência, transparência e economicidade, senão a abstração das 

reflexões jurídicas cai no vazio diante do cotidiano das práticas administrativas e sociais. É 

dizer, há expressiva realização de trabalhos dedicados aos pontos extremos do longo percurso 

necessário à concretização dos direitos sociais: indo da pretendida correção da decisão 

administrativa ou judicial à constatação ou não do resultado concreto da ação pública; porém, 

poucas são as investigações dedicadas à discussão da atuação administrativa e, sobretudo, 

sobre os instrumentos jurídicos da Administração Pública no atendimento das demandas da 

coletividade. Há, portanto, parca reflexão sobre os meios (institutos) e modos (práticas) 

destinados à realização do direito. 

Nesse sentido, defende-se que a reflexão jurídica também deve ater-se aos meios 

administrativos voltados à efetivação dos direitos, o que compreende a necessidade de estudar 

institutos jurídicos que, concreta e permanentemente, destinam-se à promoção das prestações 

sociais do Estado. Não se tratando, evidentemente, de reflexão sobre a gestão pública em si, 

seus métodos e procedimentos, nem sobre a boa governança (good governance), mas, sim, 

uma discussão jurídica sobre o instrumental utilizado pelo Poder Público para atendimento 

das demandas administrativas.  

Aliás, com relação à boa governança, precisamente quanto à construção do termo, 

resulta pertinente distinguir as seguintes fases: (a) no primeiro momento, ela esteve vinculada 

à ideia de governo; (b) posteriormente, saindo dos domínios da atuação estatal, alcança o 

espaço público; (c) recaindo, em seguida, no cenário mais amplo do setor privado 

empresarial; e, por fim, (d) trouxe contribuições na área de política econômica, notadamente 

nas instituições de desenvolvimento
5
. De todo modo, por mais que defenda o contrário

6
, a 
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governança não é avessa ao debate político ou atue com irresponsabilidade política, só que, 

por prestigiar objetivos consequencialistas na gestão da Administração Pública, não nega a 

importância dos substratos econômicos no tratamento das demandas administrativas. Assim, 

por mais que não se trate de temática alheia ao Direito, não possui relação direta com os 

propósitos da tese. Aqui, a preocupação é outra: como aperfeiçoar a dinâmica da atividade 

administrativa a partir dos mecanismos jurídicos de sua atuação. Por conseguinte, a única 

forma de aperfeiçoar alguma coisa, sobretudo, a atuação parametrizada do Estado, é entender 

a forma como ela funciona e não apenas mencionando o que ela deve fazer. Então, a 

discussão sobre as políticas públicas não pode limitar-se à sindicabilidade judicial, uma vez 

que isso representa uma pequena parcela de contribuição aos verdadeiros dilemas jurídicos na 

concretização dos direitos.  

Desse modo, a questão da efetividade das políticas públicas e, consequentemente, 

dos direitos fundamentais, deve avançar para além do cenário comum da justiciabilidade dos 

direitos, de forma a alcançar substratos jurídicos concretos da atuação administrativa, 

permitindo-se, assim, o aperfeiçoamento das organizações administrativas e dos 

procedimentos, aliás, como importante tarefa do Estado de Direito moderno
7
. Lembrando-se 

que somente é possível gerenciar a efetividade da atuação administrativa a partir de 

parâmetros quantitativos, pois nada pode ser gerenciado se não for minimamente 

quantificado, ensejando, portanto, uma dinâmica de controle sobre os resultados alcançados 

com a medida administrativa adotada, isto é, para além da eficácia dos meios, se ocorreu o 

atendimento dos objetivos pretendidos pela gestão pública
8
. Assim, revela-se importante 

discutir os dados das políticas públicas no universo das estatísticas oficiais do Estado. Os 

números não mentem, porém nada podem explicar sem a adoção de método adequado.  

Dentre as diversas temáticas interseccionais entre as políticas públicas e os 

direitos fundamentais no processo de concretização dos direitos sociais, prestigia-se a 

contratação pública por se tratar de matéria capital no plano da atuação administrativa. Por 

contratação pública de serviços e bens, em sentido amplo, compreende-se: (a) o planejamento; 

(b) a seleção do fornecedor; e (c) a gestão do contrato. Portanto, trata-se de realidade 

complexa da atuação administrativa e, consequentemente, possui indiscutível importância na 

qualidade das prestações públicas, notadamente as de caráter social. Por isso, revela-se 
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equivocado utilizar o termo licitação para qualificar toda a realidade que encerra a contratação 

pública, pois a licitação apenas representa uma fase dela
9
, inclusive, nem a mais relevante.  

Pois bem, não há prestações materiais sem a possibilidade de contratação de bens 

e serviços pela Administração Pública. Por isso, para dar nortes mais concretos à tese, isto é, 

permitir que ela investigue adequadamente uma realidade no largo universo das prestações 

sociais, bem como considere os múltiplos aspectos da gestão pública no seu atendimento, são 

estudados os obstáculos do Programa de Reabilitação Profissional (PRP), nos quais 

denunciam a necessidade de revisitar os fundamentos da contratação pública no Brasil, sem 

que isso retire a centralidade discursiva da investigação na contratação pública. 

Assim, defende-se que os desafios da contratação pública no processo de 

reabilitação profissional, e não apenas nele, para além da identificação da assincronia entre 

os modelos normativos e as práticas administrativas e sociais, revelarão que o 

aperfeiçoamento dos meios e modos da atuação administrativa, no longo percurso de 

efetivação dos direitos sociais, é mais importante que qualquer forma de controle judicial, ou 

mesmo administrativo, das políticas públicas. Não se trata de negar a importância da 

sindicabilidade das políticas públicas, mas, tão somente, mencionar que ela não é uma 

panaceia, pois possui limites bem evidentes, até mesmo na ambiência processual. No entanto, 

ela é ardorosamente defendida, dentre outros fatores, em função da disputa de poder no 

(re)arranjo das forças políticas do Estado.  

Nesse sentido, o pano de fundo da investigação se prende aos desafios da 

contratação pública no processo de Reabilitação Profissional (RP) do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) e suas implicações na concretização dos direitos de proteção 

previdenciária (artigos 89 a 93 da Lei nº 8.213/1991 - Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social – LPBPS) e assistencial (artigo 203, inciso IV, da CRFB, c/c artigo 2º, 

inciso I, alínea d, da Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS). Além 

disso, é preciso ter em conta os novos desafios da RP com o advento da Lei nº 13.146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD) e, sobretudo, com os largos propósitos do 

Decreto nº 8.725/2016 (Rede Intersetorial de Reabilitação Integral - RIRI), porquanto serão 

exigidos redobrados esforços de cooperação interadministrativa para superar as dificuldades 

no processo de capacitação dos trabalhadores hipossuficientes ou profissionalmente 

vulneráveis.  

Val destacar que não se discute qualquer modelo de reabilitação adotado pelo 

Instituto Nacional do Seguro social (INSS), criado pelo artigo 17 da Lei nº 8.029/1990, mas, 
                                                           
9
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sim, as dificuldades da contratação pública no atendimento das demandas do PRP, o que, 

naturalmente, pode resultar em inevitáveis correlações ou implicações com outras demandas 

administrativas, porquanto adotam a mesma legislação de contratação pública.  

Como o processo de RP exige atuação célere do INSS, porquanto toda demora na 

reabilitação profissional acarreta consideráveis custos sociais (pagamento de benefícios), 

institucionais (ausência de contribuições) e pessoais (não inserção no mercado de trabalho), a 

eficiência do processo de contratação pública é determinante para o PRP. Além disso, quanto 

mais demorado for o processo de RP menor é a possibilidade de inserção do segurado no 

mercado de trabalho. Logo, uma contratação célere possui forte repercussão na qualidade do 

PRP e, também, na economia propiciada ao RGPS. No plano infralegal, a RP se encontra 

demoradamente disciplinada nos artigos 398 a 406 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 

77/2015 (IN nº 77/2015). 

Nesse contexto, as problemáticas relacionadas (a) ao fornecimento de prótese, 

órtese e tecnologias assistivas e (b) à oferta de cursos de capacitação, a despeito de outras 

demandas administrativas relacionadas à RP, como é o caso da formação da equipe 

multidisciplinar com a colaboração do terceiro setor, bem representam os desafios da 

contratação pública no PRP. Ademais, vale destacar que a demanda por reabilitação 

profissional pode decorrer: (a) de reconhecimento administrativo, conforme os critérios legais 

e regulamentares de elegibilidade ao PRP; e (b) de prestação jurisdicional, tendo em vista 

ações individuais ou coletivas.  

Assim, como princípio fundamental das atividades da Administração Pública, 

conforme dispõe o artigo 174, caput, da CRFB, e o artigo 6º, inciso I, do Decreto-Lei nº 

200/1967 (Lei de Organização da Administração Pública Federal – LOAPF), o atendimento 

das demandas do PRP exige regular dinâmica de planejamento administrativo, na qual possui 

procedimentalidade própria e não necessariamente célere. Logo, a exiguidade dos prazos, 

geralmente imposta pelas decisões judiciais, faz que com a gestão pública seja instada a 

adotar procedimentos mais céleres e, possivelmente, mais onerosos e nem sempre exitosos. 

Por isso, a decisão judicial se transforma em uma espécie de salvo conduto da 

irresponsabilidade da execução orçamentária, com sérios reflexos no processo de contratação 

pública, que se obriga a seguir outro fluxo procedimental e, com isso, tornando-se incapaz de 

gerar eficiência administrativa. Explica-se: de modo geral, em uma ação coletiva, mormente 

se possui status de processo estrutural
10

, as demandas administrativas são aumentadas 

                                                           
10

 DIDIER JR. Fredie et. al. Notas sobre as decisões estruturantes. Civil Procedure Review. München, vol. 08, 

nº 01, p. 46-64, jan./apr. 2017, p. 49. Disponível em: 



22 

 

consideravelmente, porque a ingerência judicial nas políticas públicas costuma gerar 

demandas problemáticas e não necessariamente soluções eficientes, justamente porque não 

há, de imediato, uma razoável compatibilidade ou aderência dos procedimentos 

administrativos aos comandos judiciais. 

Então, a contratação pública deve, cada vez mais, representar mecanismo versátil 

para atendimento das prementes demandas da Administração Pública, de maneira que a lógica 

econômica dos resultados não seja ofuscada pela lógica ética dos princípios jurídicos
11

, 

especialmente quando assentada (a) no fetiche da legalidade em detrimento do próprio Direito 

e, consequentemente, (b) no controle excessivo da atuação administrativa. Por isso, é preciso 

evitar os efeitos destrutivos da sina escorpiônica dos princípios jurídicos
12

. Naturalmente, a 

harmonização entre resultados econômicos e princípios jurídicos exige séria reflexão da 

atuação administrativa quanto aos seus regramentos e procedimentos, notadamente, no que 

concernem aos modelos normativos que engendrem os meios de efetivação dos direitos 

positivos, bem como suas práticas administrativas em relação às práticas sociais. 

Para os fins desta tese, consideram-se resultados econômicos os que, prestigiando 

a regularidade dos procedimentos adotados, atendam adequadamente às demandas da 

Administração Pública. Não se tratando, portanto, de mera referência à economicidade dos 

gastos públicos. A ideia de eficiência exige resultados, mas não quaisquer resultados. Em 

vista disso, não se discutindo a existência de relevantes controvérsias jurídicas na promoção 

das prestações sociais pelo Poder Público, especialmente quando se considera o dever de 

universalidade de cobertura e do atendimento (artigo 194, caput, § único, inciso I, da CRFB), 

o planejamento administrativo tem denunciado as deficiências do instrumental jurídico 

adotado pela Administração Pública, inclusive em função da própria metodologia do 

planejamento adotado pelas organizações administrativas. Logo, urge refletir a forma de 

atuação do Poder Público. Enfim, o que faz a Administração Pública ser o que é, sobretudo, 

no campo das prestações materiais, e a forma como ela opera os institutos jurídicos. 

Nesse sentido, dentre outros aspectos importantes relacionados à temática, 

discutem-se os limites dos instrumentos ou mecanismos de seleção de fornecedores e de 

gestão dos contratos, apresentando proposições para superação dos desafios identificados na 

                                                                                                                                                                                     

<http://www.civilprocedurereview.com/index.php?option=com_content&view=article&id=588%3Apdf-revista-

n1-2017&Itemid=114&lang=pt >. Acesso em: 17 ago. 2017. 
11

 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Licitações e controle de eficiência: repensando o princípio do procedimento 

forma à luz do “placar eletrônico”! In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de 

Azevedo (Coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 553-

569, p. 553. 
12

 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2004, p. 187. 



23 

 

legislação, o mesmo se diga quanto ao Projeto de Lei nº 6.814/2017
13

 (PL nº 6.814/2017), 

ainda em discussão no Parlamento. Além disso, reconhecendo-se que o modelo de contratação 

pública não atende adequadamente à demanda administrativa, impende discutir se a 

problemática decorre da equivocada interpretação do modelo ou, no que se afigura mais 

acertado, advém de desafios normativos, orgânico-funcionais e prático-procedimentais de 

grande monta na prestação dos serviços públicos. Destacando-se, para os fins da pesquisa, as 

dificuldades no processo prestacional de serviço ou material do PRP.  

Diante dessa realidade, defende-se que a habitual discussão sobre a exigibilidade 

dos direitos positivos, como que centrada na atuação iluminista do contencioso judicial, pouco 

pode oferecer para o aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos, mormente quando 

segue os imobilizantes parâmetros decisórios, marcadamente normativistas, sobre os 

relevantes conflitos de natureza político-administrativa, porque não apresentam respostas, mas 

imposições, por vezes desmedidas, que sempre exigem uma atuação administrativa que vai 

muito além dos prognósticos exegéticos dos direitos positivos.  

Para os fins desta tese, ainda que se afirme ser uma obviedade
14

, muito embora 

não problematizada adequadamente nas demandas administrativas ou judiciais, tal como 

revela no emprego inadequado da reserva do financeiramente possível, a noção de direito 

positivo se prende ao fato de que todo direito comporta uma dimensão positiva, mesmo os 

direitos de liberdade, exigindo uma atuação do Poder Público
15

. É dizer, todos os direitos são 

positivos, restando inútil à distinção deles entre positivos e negativos
16

. Assim, se todos os 

direitos são positivos, a expressão direito positivo, que até pode ser considerada redundante, 

apenas quer destacar a dinâmica de custos inerente a todos os direitos. Por isso, ainda que se 

cogite entendimento diverso
17

, as liberdades sociais, como bem exemplificam a liberdade 

sindical ou o direito de greve, também assumem o status de direitos positivos, isso porque 

elas exigem uma atuação do Estado: garanti-las por meio das organizações e dos 

procedimentos. 
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Aliás, as diferenças entre os direitos civis e políticos e os direitos sociais, 

econômicos e culturais estão mais associadas à variabilidade de graus que propriamente à 

diversidade de aspectos substanciais
18

, até porque há direitos que não se inserem, de forma 

categórica, apenas em uma dessas categorias
19

. Desse modo, para firmar novos fundamentos 

na concretização dos direitos, nos quais considerem as possibilidades políticas e econômicas 

da sociedade, é necessário focar especialmente nos dilemas da atuação administrativa, 

notadamente os procedimentais e financeiros.  

Como as possibilidades e os limites de execução das políticas públicas se 

encontram relacionadas à estrutura orgânico-funcional do Estado e, claro, da própria 

sociedade civil, não faz muito sentido pensar na concretização dos direitos apenas a partir das 

possibilidades judiciais de correção material das decisões administrativas. Nesse sentido, no 

que representa a ideia de terceiro setor, revela-se também importante desvendar a forma de 

atuação de Organização Social (OS), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), Cooperativa Social, Organização não Governamental (ONG), Fundações Privadas 

sem fins lucrativos, sobretudo, após a Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil – MROSC). Discute-se, então, a realidade concreta dos 

dilemas administrativos na exigibilidade dos direitos, em uma dinâmica discursiva com o 

mercado e terceiro setor, afastando-se, sempre que possível, da compreensão meramente 

abstrata das teorizações fundamentadoras dos direitos.  

Desse modo, revela-se mais importante discutir sobre a relação assincrônica entre 

os meios e mecanismos concebidos pela ordem jurídica e os modelos orgânico-funcionais 

necessários à promoção dos direitos sociais, sobretudo, no universo da RP. Para isso, é 

necessário identificar os efeitos que o modelo normativo desenvolve no círculo das 

realizações do Poder Público e da sociedade civil. Enfim, não se discute a relevante seara do 

contencioso administrativo ou judicial, mas os meios ou modos de execução das decisões 

administrativas ou judiciais no PRP. Nesse sentido, o regime de compatibilidade entre os 

modelos normativos e as práticas administrativas ou sociais, como indeclinável pressuposto 

operacional à eficiência da contratação pública, vai depender de uma atuação judicial mais 

dialogal com complexo orgânico-funcional do Estado e, claro, com próprias vias 

institucionais da sociedade no cumprimento dos direitos sociais. 
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Por isso, é mais importante não discutir o conteúdo das decisões administrativas 

ou judiciais em uma perspectiva subjetiva, isto é, ligado aos dilemas existenciais de 

determinada demanda; mas, sim, em uma perspectiva objetiva e, nesse sentido, destacar a 

matriz decisória que possua, quando do seu cumprimento, uma sintonia útil ou necessária 

entre o modelo normativo defendido e as práticas administrativas ou sociais. É dizer, apenas 

no momento de realizar o processo prestacional é possível identificar a efetividade do 

processo decisório e, consequentemente, reconhecer os erros e acertos da atuação 

administrativa. Assim, o notório descompasso entre as políticas públicas desenhadas pelas 

autoridades político-administrativas e os concretos efeitos de sua execução, por mais que se 

pense o contrário, não pode ser mero reflexo da recalcitrante atuação do Poder Executivo.  

Dito de outro modo, esse desarranjo de forças institucionais não pode ser mera 

questão de descumprimento dos parâmetros legais ou estoica conformação da Administração 

Pública aos procedimentos errantes. É dizer, não se trata da simples e linear compreensão de 

que os obstáculos na concretização dos direitos positivos não passam de uma impostura das 

instituições públicas, pois seria uma afirmativa cômoda e sedutora, mas que não encontra 

espaço em uma discussão mais demorada sobre os planos da atuação administrativa. Isto é, 

não se trata, em todos os casos, de um problema de mentalidade ou resistência 

antidemocrática às decisões judiciais, muito embora não seja algo exclusivo da realidade 

brasileira
20

, vai mais além: há claros obstáculos normativos, orgânico-funcionais, prático-

procedimentais, dentre outros, que não podem mais passar ao largo da reflexão jurídica. 

A chave de compreensão dessa problemática deve ser outra: saber como a 

Administração Pública maneja os institutos jurídicos. Trata-se de questão fundamental no 

aperfeiçoamento das instituições públicas e, consequentemente, na qualidade dos seus 

serviços. Acredita-se que o processo de internalização e significação das práticas 

organizacionais das instituições brasileiras, sem que isso constitua uma afirmativa destituída 

de importância, ainda não firmou uma compreensão adequada sobre os nortes evolutivos do 

Direito Administrativo e, por conseguinte, o sentido e o alcance da ingerência judicial nas 

políticas públicas. 

Em uma dinâmica não propriamente institucionalizadora, é possível destacar que 

a internalização compreende uma construção teórica central na perspectiva histórico-cultural 

e, nessa qualidade, reflete a inevitável atividade humana de desenvolvimento e aprendizagem 
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no processo de incorporação da cultura, circunstanciando o domínio dos modos culturais de 

agir, pensar, interagir na sociedade, contrariando, portanto, qualquer perspectiva inatista ou 

naturalista
21

 de afirmação de valores ou mesmo de práticas sociais. Por isso, a ciranda das 

relações institucionais compreende a mesma dinâmica evolutiva a partir das práticas 

organizacionais.  

Assim, se for dado algum sentido à modernização da Administração Pública em 

função da internalização de novas práticas administrativas, não há dúvida de que os modelos 

normativos da atuação administrativa devem absorver os seguintes aspectos: (a) a 

sindicabilidade judicial como mecanismo de controle e aperfeiçoamento do processo 

decisório administrativo, não sem antes o próprio aperfeiçoamento das instâncias decisórias 

administrativas e o seu correspondente controle extrajudicial, notadamente o controle social; 

(b) a criação de modelo de processo prestacional
22

, que acompanhe a difícil dinâmica das 

políticas públicas; (c) a superação da execução autocrática dos serviços públicos, exigindo 

uma atuação conjunta com a sociedade civil; (d) a integração operacional com o terceiro setor 

para expansão das prestações sociais; e (e) a contínua reflexão sobre os modelos normativos 

adotados em função das demandas crescentes da sociedade hipermoderna
23

, no que denota a 

importância de regramentos versáteis, flexíveis e, sobretudo, atualizáveis pela atuação 

administrativa ou judicial. Por hipermodernidade, porque a ideia de pós-moderno denota claro 

envelhecimento, pois não mais se sustenta a lógica de uma temporalidade social inédita
24

, 

deseja-se apenas destacar uma nova forma de modernidade, na qual exige o movimento de 

mudança, não se apegando ao peso de qualquer visão utópica, prestigiando o imperativo da 

eficiência, inclusive, pela necessidade de sobrevivência, em uma ambiência de permanente 

evolução diante da imprevisibilidade do futuro
25

. 

Nesse ponto, vale mencionar que os aspectos práticos relacionados à efetividade 

dos direitos positivos devem assumir destacada importância jurídica, justamente porque toca 

na questão do aperfeiçoamento dos procedimentos e das instituições na difícil tarefa de 
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concretizar os direitos fundamentais sociais, sobretudo, em uma conjuntura de intensas 

mudanças político-econômicas da sociedade brasileira. Aliás, a intensa discussão sobre o 

papel do Estado denuncia as vicissitudes político-administrativas da atualidade.  

Por isso, a atuação administrativa deve ser juridicamente conformada e dotada de 

procedimentos e instrumentos que permitam o aproveitamento do acúmulo de experiências 

decorrente do cumprimento das prestações sociais
26

, porquanto isso possibilita a identificação 

dos obstáculos da gestão pública. Nesse sentido, o aperfeiçoamento dos procedimentos da 

contratação pública exerce importante papel diante da demanda crescente dos serviços 

decorrentes do modelo de proteção social brasileiro, que, a despeito de não incorporar o 

modelo social-democrático de alguns países europeus, cujos custos exigem constante 

adaptação legislativa até mesmo na Alemanha
27

, ou o modelo liberal de cunho anglo-saxão, 

vai mais além do modelo conservador-corporativista baseado na manutenção do status de 

determinadas categorias profissionais
28

. 

Nesse contexto, por maiores que sejam os créditos de racionalidade dos projetos 

legislativos, que não mais podem desconsiderar os efeitos dos dados ignorados ou alheios de 

toda decisão abrangente
29

, eles não passam de vã tentativa de superar as contingências da 

gestão pública. Aqui, cumpre advertir sobre os limites do uso correto da razão nos projetos 

institucionais, no sentido de que a razão deve aceitar suas próprias limitações e, nessa 

qualidade, aprendendo consigo mesma, ser capaz de enfrentar uma espantosa constatação, 

aliás, já denunciada pela economia e biologia, qual seja, de que uma ordenação gerada sem 

desígnios, na espontaneidade das práticas sociais, pode superar, e com grande êxito, os 

pretensiosos planejamentos que os homens orquestram de forma consciente
30

. É dizer, o 

encadeamento das perspectivas abstratas da normatividade, por si só, não resolve o dilema 

jurídico da concretização dos direitos. Dessa forma, discutir aspectos concretos do modelo de 

contratação pública e seu reflexo nas prestações sociais, em particular na RP, representa o 

melhor caminho para efetivar os direitos positivos. A prática dos direitos é a melhor solução.  
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Vale advertir: a coerência, e mesmo sofisticação, da perspectiva meramente 

teórico-normativa dos direitos, a despeito da sua importância, não é capaz de romper os duros 

prognósticos da gestão pública brasileira, pois, para tanto, é preciso discutir também os 

procedimentos e mecanismos da atuação administrativa com um enfoque jurídico. Da mesma 

forma, se a legislação não é esclarecedora quanto à dinâmica procedimental ou operacional 

das políticas públicas - o mesmo se diga com relação ao filtro da sindicabilidade judicial -, 

resta imperioso o aperfeiçoamento dos institutos e instrumentos das políticas públicas, daí a 

importância de as pesquisas jurídicas adentrarem na ambiência executiva dos direitos 

positivos. Dito de outro modo, e de maneira mais expressiva, é preciso reconhecer que não se 

ganham batalhas, ainda que comandado por um exímio general, com um exército de barro, 

porquanto o adequado funcionamento das instituições depende muito mais que meras 

projeções normativas sobre os dissensos públicos. Assim, para além de adequado instrumental 

jurídico-administrativo compatível com as infindáveis e diversificantes demandas da 

coletividade, também se impõe uma estrutura orgânico-funcional eficiente na gestão dos 

recursos públicos, até porque o planejamento representa uma tarefa eminentemente estatal e, 

nessa qualidade, as pretendidas dinâmicas de consensualidade, devidamente empreendidas 

pelos órgãos de concertação, não retiram a influência determinante do Poder Público sobre as 

escolhas políticas do planejamento
31

.  

Nesse ponto, cumpre destacar que a compreensão dos limites do complexo 

orgânico-funcional do Estado, notadamente na dura realidade das práticas sociais da 

sociedade brasileira, pode evidenciar outros nortes na efetivação dos direitos positivos, quiçá 

mais exitosos. Considerando-se o vastíssimo universo das prestações sociais exigidas do 

Estado, e tendo em vista uma necessária delimitação dos esforços acadêmicos, é possível 

contemplar as inquietações acima por meio da interação de duas importantes temáticas, quais 

sejam: (a) contratação pública; e (b) reabilitação profissional. Essas temáticas se encontram 

diretamente ligadas às políticas públicas sociais, demandando acentuada e particular 

participação da estrutura orgânico-funcional do Estado e da própria sociedade civil, sem falar 

na importância delas na proteção social dos trabalhadores e segurados por meio das relações 

jurídico-administrativas ou jurídico-previdenciárias.  

Por mais que essas características também se apliquem a outras temáticas, nelas, 

contudo, é mais fácil de identificar as premissas discursivas da tese, que, evidentemente, 

possui a pretensão de envolver uma construção jurídica inovadora
32

 em função da 
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problemática relacionada ao processo de contratação pública no PRP. Nesse sentido, é notória 

a relevância dessas temáticas no campo da proteção social e, claro, exigindo políticas públicas 

mais efetivas e não mero planejamento protocolar das atividades do PRP, tendo em vista os 

preocupantes números de acidentes de trabalho no Brasil. Apesar de o Anuário Estatístico de 

Acidentes do Trabalho (AEAT), nos últimos 05 (cinco) anos, denunciar considerável redução 

desses números, saindo de 725.664 (2013
33

) para 549.405 (2017
34

), não se discute que a 

situação ainda exige detida atenção do Poder Público. Sabe-se que o serviço de RP não se 

limita aos segurados que sofreram acidente de trabalho, mas eles exigem uma particular 

atenção do Poder Público, seja pelos custos gerados ao RGPS, seja pela necessidade de 

retorno ao mercado de trabalho. Assim sendo, a inexistência de serviço adequado de RP 

possui grande impacto na questão da proteção previdenciária dos trabalhadores. 

Por consequência, a investigação passa ao largo dos parâmetros discursivos sobre 

a legitimidade ou justiciabilidade dos direitos sociais, recaindo na imperiosa questão sobre os 

meios e modos executivos das decisões administrativas ou judiciais a partir dos dilemas da 

contratação pública na RP, e não apenas nela, já que as ações públicas não ocorrem no vácuo 

das teorizações jurídico-constitucionais. Tal perspectiva, contudo, não tem o propósito de 

prestigiar uma pesquisa centrada na ideia de gestão pública como prática social, como que 

reduzindo a importância da legislação e do próprio Direito, mas, sim, reconhecer a 

importância de tais práticas no largo universo da exigibilidade dos direitos. 

Pretende-se, tão somente, destacar a necessidade de aproximar os estudos 

jurídicos aos problemas empíricos que atormentam a realização dos direitos no Brasil e, com 

isso, fomentar uma noção de pesquisa científica mais afeita aos dilemas concretos da 

sociedade
35

; sem, contudo, defender ideias baseadas em meros reducionismos sociológicos, 

pontuando, evidentemente, os aspectos jurídicos subjacentes a essa realidade. Assim, não há 

como negar que o processo de RP possui intensa atividade jurídica em função de um imenso 

desafio: promover a proteção social dos segurados do RGPS, tendo em vista os modelos 

normativos vigentes, por meio da estrutura orgânico-funcional do Estado e da sociedade civil. 
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Dessa forma, é possível destacar que o pano de fundo da tese apresenta duas 

importantes características: (a) trata-se de problemática atual e concreta, inclusive, com 

considerável relevo no campo das prestações sociais, haja vista o difícil prognóstico da RP no 

Brasil; e (b) possui abrangência, pois há uma ampla discussão sobre a concretização das 

prestações sociais, notadamente no campo da proteção previdenciária, diante do modelo de 

contratação pública vigente, cujos reflexos são diretamente sentidos pela Administração 

Pública e, claro, pela sociedade. Contudo, essas notas identificadoras não trazem um 

parâmetro delimitador da problemática investigada na tese, o que é objeto do próximo tópico. 

 

1.1 Delimitação do problema 

 

“Aunque el agente jurídico gusta de la certeza científica 

para poder cumplir su función estabilizadora, la ciencia 

en contacto con la estructura racional de la realidad es 

reacia a los blancos y negros, prefiere las tonalidades 

intermedias
36

”. 

 

Toda problemática carreia um sem número de considerações sobre o enfoque a ser 

empreendido na investigação científica. Então, a exposição de uma visão singular de 

determinada problemática - portanto, ainda não suficientemente discutida -, deve ser o alvo de 

tergiversações acadêmicas, porquanto isso tende a revelar a nuance do novo diante de dados 

ou fatos, possivelmente velhos ou reincidentes, no universo da reflexão jurídica. 

Nesse sentido, considerando relevância da contratação pública no processo de RP, 

resulta necessária uma investigação sobre a sua funcionalidade, sobretudo, com relação à 

forma hegemônica de seleção de fornecedor na Administração Pública
37

, qual seja, o pregão 

eletrônico
38

 - o presencial é, a cada dia, menos utilizado, pois possui sérios limites 

operacionais e mercadológicos -, porquanto através dele é possível identificar, além dos 

dilemas na seleção do fornecedor, os obstáculos da gestão pública no planejamento 

administrativo e na execução do contrato.  
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Explica-se: a adoção indiscriminada do pregão eletrônico, com ou sem Sistema de 

Registro de Preços (SRP), não decorre de má interpretação da legislação vigente, mas de 

mecanismos prático-procedimentais para fugir dos procedimentos mais complexos, morosos e 

raramente exitosos, bem como tentar contornar os obstáculos orçamentário-financeiros da 

Administração Pública. O que importa precisamente não é destacar as fragilidades do pregão, 

mas, sim, a partir dele identificar outras fragilidades no processo de contratação pública, que, 

inclusive, são bem mais graves para fins de concretização dos direitos sociais. Em seguida, 

apresentar novos fundamentos e proposições da contratação pública no Brasil.  

Como o pregão não atende às especificidades da contratação pública no processo 

de RP, isto é, não possui a flexibilidade necessária para empreender contratações que exigem 

uma prestação praticamente artesanal, resta um aparente vácuo na forma adequada de 

atendimento das demandas da RP. A inexigibilidade de licitação (artigo 25 da Lei nº 

8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos – LLCA), por sua vez, não se 

ajusta propriamente à temática, pois a possibilidade de competição, ainda que apenas em uma 

perspectiva meramente abstrata, tende a afastar a contratação direta por uma razão 

estritamente pragmática: evitar dissabores com os órgãos de controle. Aliás, isso bem 

comprova como o potencial de aplicação da inexigibilidade de licitação é mal absorvido pela 

Administração Pública e, na mesma medida, mal compreendido pelos órgãos de controle. Por 

outro lado, não se observa qualquer hipótese de dispensa de licitação (artigo 24 da LLCA) que 

se ajuste às nuances da demanda administrativa da RP. 

Além disso, nem mesmo fugindo do critério de julgamento e classificação 

baseado no menor preço, que é determinado pelo pregão (artigo 4º, inciso X, da Lei nº 

10.520/2002 - Lei do Pregão – LP), é possível encontrar solução adequada, pois o tipo de 

licitação melhor técnica ou técnica e preço (artigo 46 da LLCA), mais comum na 

concorrência ou tomada de preços, não se ajusta precisamente aos prognósticos da demanda 

administrativa relacionada à proteção previdenciária.  

Aliás, é até mesmo discutível se tal critério é capaz de selecionar uma solução que 

atenda adequadamente à demanda administrativa, pois escolher um parâmetro objetivo para 

julgamento é algo bem diverso de possibilitar uma solução de natureza intelectual, por meio 

de critérios precisos, que permita uma comparação efetiva entre as propostas
39

. É dizer, não 

basta estabelecer um critério objetivo de julgamento se, em igual medida, não for possível 
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definir, também objetivamente, uma solução adequada à necessidade da gestão pública e, 

consequentemente, não permitir uma comparação efetiva e objetiva das propostas levantadas 

pelos agentes econômicos, justamente porque a noção de objetividade é bastante ampla e não 

se restringe ao mero estabelecimento do critério de julgamento
40

. 

Com maior razão, não há possibilidade de convite, concurso ou leilão, sobretudo, 

os dois últimos, que se aplicam a situações bem específicas. É dizer, na maioria dos casos, as 

Gerências Executivas do INSS (GEX/INSS) não possuem uma economia de escala que 

justifique a realização de modalidade licitatória mais complexa ou, simplesmente, não dispõe 

de meios ou prazos para empreender procedimentos tão demorados. Trata-se de cenário que 

poderia ter uma solução mais eficiente com a contratação direta; todavia, promovê-la na 

ambiência administrativa é se submeter a um regime de controle sem maiores critérios, para 

não dizer arbitrário. Assim, é possível afirmar que: muitas vezes, a utilização do pregão 

eletrônico, mormente nas demandas do processo de RP, não decorre da funcionalidade do 

instituto, mas apenas expressa a via menos sofrível no atual regime de contratação pública 

dedicada à seleção do fornecedor. 

Nesse cenário, a proposição de novas funcionalidades ao processo de contratação 

pública é uma preocupação legítima da gestão pública e, sem dúvida, uma das questões de 

fundo desta investigação. Por mais que a economicidade da seleção do fornecedor seja um 

objetivo importante na contratualidade administrativa, pois os recursos públicos pertencem à 

sociedade; por outro lado, não se discute que a viabilidade, funcionalidade e eficiência no 

objeto da prestação assumem lugar de destaque em um modelo adequado de contratação 

pública. Contudo, a legislação em vigor, com os não raros desserviços prestados pelos órgãos 

de controle, parece desconhecer tal exigência no plano da atuação administrativa. Por isso, os 

procedimentos que antecedem à celebração do contrato exigem redobrada atenção da gestão 

pública
41

 e compreendem diversos aspectos jurídicos, que, no entanto, são geralmente 

negligenciados pelos estudos acadêmicos.  

Aliás, a habitual preocupação investigativa centrada na sindicabilidade das 

políticas públicas, sobretudo, na regular dinâmica do controle difuso, não tem sido capaz de 

levantar mecanismos para romper os obstáculos da atuação administrativa. O fato é que a 
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atuação judicial, especialmente quando respaldada em uma visão estritamente normativista 

sobre dilemas político-administrativos, não tem encontrado ressonância nas práticas sociais e 

administrativas, de maneira que não há adequação entre as propostas normativas (modelos 

jurídicos) e as vias institucionais (práticas organizacionais) de sua realização, fazendo com 

que essa assincronia seja um grave problema para implementação dos direitos fundamentais.  

Em outros termos: a efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo, os direitos 

sociais, depende mais do regime de compatibilidade entre a assimilação administrativa da 

decantação normativa dos textos legais, pouco importando se a decisão é administrativa ou 

judicial, e os meios de atuação do complexo orgânico-funcional do Estado que propriamente 

da maior ou menor ingerência da sindicabilidade administrativa ou judicial da gestão pública, 

especialmente quando ela é assentada nos prognósticos substancialistas de exigibilidade dos 

direitos fundamentais. 

Obviamente, a justiciabilidade dos direitos é uma temática cara à reflexão jurídica 

dos direitos sociais, porém a discussão sobre os obstáculos da atuação administrativa, 

notadamente no processo de RP, possui maior significado na realização do processo 

prestacional de serviço ou material, até porque cabe à Administração Pública realizá-lo. Daí 

que, para além da importante questão da correção decorrente da decisão judicial, já ampla e 

intensamente discutida no círculo acadêmico, soa também necessária a discussão sobre a 

execução da decisão administrativa ou judicial pela Administração Pública, mormente no caso 

do PRP, que é promovida pela conjunção de esforços da estrutura orgânico-funcional do INSS 

e da sociedade civil. Por isso, mirar a perspectiva executiva das políticas públicas, 

nomeadamente quanto aos aspectos jurídicos da dinâmica procedimental da ação 

administrativa, representa uma preocupação com os direitos que acontecem e não com os 

direitos que são decididos judicial ou administrativamente. 

No que se refere à dinâmica executiva do PRP, as principais dificuldades na 

contratação pública são as seguintes: (a) a disponibilidade de cursos de formação profissional 

(técnicos e não técnicos), porquanto a oferta de serviços encontra sérias dificuldades 

mercadológicas ou ocupacionais; e (b) o fornecimento de prótese e órtese, tendo em vista a 

variabilidade dos preços e produtos, bem como a providencial questão da adequação e 

funcionalidade desses produtos no processo de RP.  

Nessa conjuntura, tanto a decisão administrativa quanto a determinação judicial 

impondo a reabilitação do segurado (artigo 62, § único, c/c artigo 89, § único, todos da Lei nº 
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LPBPS
42

) encontram sérios obstáculos normativos, orgânico-funcionais e prático-

procedimentais do INSS. Sem falar, ainda, na questão, não menos tormentosa, da duvidosa 

predisposição dos reabilitandos ou segurados, por razões culturais, sociais ou econômicas, em 

seguir, quando existente, os prognósticos da equipe multidisciplinar responsável pela RP.  

Desse modo, em face das premissas discursivas indicadas acima, segue o ponto 

determinante da nossa especulação, a saber: considerando os obstáculos normativos, 

orgânico-funcionais e prático-procedimentais da Administração Pública, como tornar mais 

eficiente o processo de contratação pública brasileira, sobretudo, no processo prestacional 

do PRP, tendo em vista as práticas sociais do mercado e terceiro setor? 

Veja-se que o aspecto concreto da tese se prende, precipuamente, à dinâmica 

procedimental do modelo de contratação pública, que possui relevantes contornos jurídicos, 

despontando que a institucionalização de modelos práticos na regulamentação dos institutos, 

com as devidas ressalvas relacionadas à função retificadora do direito sobre os fatos
43

, tende a 

permear uma atuação mais efetiva do complexo orgânico-funcional da Administração Pública 

e da sociedade civil na concretização dos direitos sociais. Aqui, cumpre mencionar que a 

atuação do terceiro setor, sobretudo, após o MROSC, compreende um largo universo de 

possibilidades e também de cuidados. 

Nesse contexto, a reflexão sobre os institutos do direito administrativo representa, 

para além da elementar tarefa de proteção dos cidadãos, necessário mecanismo de ação do 

Poder Público, até porque a estrutura jurídica da ação administrativa, ainda que não se esgote 

no direito administrativo, neste encontra seu suporte normativo, observados os parâmetros do 

direito constitucional
44

. E o mais importante: consagra a noção de que a efetivação do 

programa de RP, como de qualquer outra demanda administrativa, depende mais da 

adequação entre o modelo normativo de contratação pública e os procedimentos 

administrativos, que, propriamente, da sindicabilidade judicial ou plena disponibilidade 

financeira do Estado. Desse modo, a investigação insere a problemática da prestação material 

dos direitos sociais no difícil cenário dos dilemas jurídicos concretos da gestão pública, 

destacando-se os seguintes: 
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(a) tendo em vista a crise financeira, que possui inegáveis contornos 

constitucionais e legais relacionados à gestão pública, sobretudo, com a Emenda 

Constitucional (EC) nº 95/2016, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LFP) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), como ela poderia contribuir para a 

formação de novos modelos normativos na contratação pública, sobretudo, no 

aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos albergados por relevantes leis da 

atividade processual administrativa, em especial, a Lei nº 9.784/1999 (Lei Geral do Processo 

Administrativo Federal – LGPAF), a LLCA e a LP;  

(b) como ir além da dinâmica processual-discursiva dos direitos sociais, isto é, 

judiciariocêntrica
45

, geralmente corporificada na atuação judicial, sem que ocorra uma 

sobreposição da visão estritamente normativa (falácia da normatividade) sobre os 

condicionantes político-econômicos da sociedade (obstáculos materiais), pois a 

Administração Pública, o mercado e o terceiro setor, quando da realização do processo 

prestacional de serviço ou material, debruçam-se sobre um cenário diverso da lógica decisória 

processual administrativa ou judicial; 

(c) como admitir, para além das construções abstratas, formas de responsabilidade 

político-administrativa da gestão pública, sem sacrifício da discricionariedade, no universo 

das prestações sociais, sem prejuízo de uma adequada atuação dos órgãos de controle;  

(d) como a internalização de modelos normativos (fundamentos e proposições), 

baseada em uma procedimentalidade prática, pode contribuir para constituição de modelo de 

contratação pública mais reflexivo, sustentável e eficiente na concretização dos direitos 

sociais, a despeito das práticas sociais dissonantes na sociedade brasileira. 

 

A tese, em uma perspectiva discursiva, propõe o entendimento de que, a despeito 

do justificado propósito da normatividade constitucional e sua práxis
46

, corporificado na 

fundamentalidade dos direitos sociais
47

, a força transformadora da legislação, no que bem se 

insere a questão da proteção previdenciária, depende mais da capacidade de o complexo 

orgânico-funcional do Estado, mercado e terceiro setor compatibilizar o universo das práticas 

administrativas e sociais aos imperativos da exigibilidade dos direitos fundamentais. 
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Defende-se, portanto, o aperfeiçoamento das instituições e dos procedimentos. O 

Direito possui, sem dúvida, um largo papel nesse propósito: mirar menos nas fórmulas 

teórico-legislativas e mais nas práticas organizacionais e nos procedimentos tomados pelo 

Poder Público, porquanto, além de consagrar maior racionalidade na dinâmica executiva dos 

direitos, possibilita maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Assim, a dificuldade da 

contratação pública no atendimento das demandas administrativas, sobretudo, quanto à 

adequação técnica do planejamento administrativo à necessidade ou economicidade
48

 do 

objeto pretendido pela Administração Pública, acarreta sérios reflexos no universo da 

proteção social, especialmente a previdenciária. Tal fato exige reflexão e, claro, a proposição 

de alternativas que tenham a pretensão de serem factíveis. 

Assim, os providenciais prognósticos das políticas públicas (atuação legislativa) 

dependem mais do aperfeiçoamento dos instrumentos e mecanismos de sua execução que 

propriamente da justiciabilidade dos direitos sociais (sindicabilidade das políticas públicas) e 

até mesmo da plena disponibilidade de recursos (fundada reserva financeira). Esta, apesar de 

importante, não é determinante, pois os resultados da ação pública decorrem do 

aperfeiçoamento da atuação administrativa através dos instrumentos normativos vigentes 

(pesquisa normativa) e, sobretudo, das formas concretas de prestação de serviço e material 

(pesquisa empírica), cujos dados são revelados, em grande parte, por estudos ou estatísticas 

oficiais do Poder Público. 

Da convergência das variáveis consideradas na investigação, resulta a necessidade 

de discutir, em uma perspectiva propositiva, a viabilidade de eventual conformação normativa 

da contratação pública às alternativas procedimentais ventiladas pela Administração Pública, 

porquanto ela, mais que qualquer outra esfera política, tem o desafio de empreender os 

prognósticos legislativos e, em função ou apesar deles, tentar satisfazer os cidadãos.  

Nesse sentido, a superação dos obstáculos na concretização dos direitos sociais, 

mediante novos fundamentos e proposições da contratação pública, soa uma proposta bem 

pretensiosa, por tudo incompatível com a delimitada complexidade da problemática 

apresentada na investigação. Todavia, e no que importa à tese, a defesa de mudanças no 

modelo de contratação pública, como forma de aperfeiçoar os procedimentos necessários à 

satisfação das demandas administrativas, contribui decisivamente na realização das prestações 

de serviço e material, especialmente no PRP, e, portanto, tende a fincar meios de 

implementação dos direitos positivos. Desse modo, a tese não discute os meandros da Ciência 

da Administração, claramente dedicados à gestão pública, no que exigiria outro enfoque, 
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inclusive improvável em uma abordagem jurídica, mas, sim, os institutos jurídicos 

relacionados à contratação pública, notadamente no atendimento das demandas do PRP. 

Por fim, a originalidade da investigação científica, no sentido de apresentar 

abordagem inovadora sobre determinada problemática ou novas possibilidades de sua solução 

mediante argumentos jurídicos
49

, consiste na reflexão sobre os dilemas concretos da 

contratação pública, a partir da funcionalidade ou adequabilidade da prestação de serviço ou 

material, destacando os aspectos prático-procedimentais da atuação da Administração Pública, 

do mercado e terceiro setor no atendimento das demandas administrativas, notadamente no 

PRP. Aparta-se, assim, da lógica discursiva da justiciabilidade dos direitos positivos ou da 

sindicabilidade das políticas públicas, pontuando a importância da compreensão da fisiologia 

administrativa (estrutura orgânico-funcional), do manual executivo da atuação administrativa 

(práticas e procedimentos) e dos institutos jurídicos (meios e modos) na implementação das 

prestações sociais. 

 

1.2 Premissas metodológicas 

 

“Um estudo aplicado que se restrinja à teoria de um 

autor ou escola tende à riqueza formal e à pobreza 

material; tende à precisão lógica e ao afastamento da 

vida
50

”. 

 

A metodologia empregada é descritiva, no sentido de que descreve categorias, 

instituições, institutos ou modos de atuação de agentes públicos, e exploratória, pois enuncia 

proposições, alterações ou inovações a partir dos desafios concretos da contratação pública 

brasileira. Além disso, não se tratando de tese de direito comparado, até porque se destina ao 

desenlace de problemas concretos de textos legais pátrios, prestigia-se a legislação, 

jurisprudência e doutrina pátrias, sem prejuízo de referências estrangeiras, contanto que elas 

possam expressar, com a contextualização necessária do sistema jurídico pertinente, pontos de 

apoio às proposições da investigação científica. É que, a priori, toda produção estrangeira 

assume uma importância subsidiária no desenvolvimento da tese
51

.  

Adverte-se que, no caso de obras universais e leituras estruturantes, a 

contextualização nem sempre é necessária, limitando-se, muitas vezes, apenas a ligeiras 
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explicitações espaciais, temporais e históricas. Evita-se, portanto, a mera ornamentação da 

tese por meio da referência ou transcrição pura e simples de textos de autores estrangeiros, 

uma vez que esse expediente não representa um recurso verdadeiramente científico
52

.  

Aqui, é preciso reconhecer que a comparação capaz de revelar alguma utilidade 

no aprimoramento do ordenamento jurídico, senão ela se revela desnecessária, exige a 

demonstração de como a norma ou o instituto estrangeiro teria sucesso ou fracassaria quando 

transplantado em outra realidade jurídica, social, econômica e cultural
53

.  

Quanto à jurisprudência, prestigiam-se os tribunais nacionais, porquanto 

representa pouca valia estudar decisões dos tribunais europeus quando a problemática exige, 

sobretudo, a discussão sobre as instâncias administrativas que aplicam o Direito. Aliás, o 

fascínio pela jurisprudência das altas cortes, nacionais ou estrangeiras, não pode ser uma 

justificativa para deixar em segundo plano as necessárias discussões e decisões das 

autoridades administrativas sobre a legislação pátria referente à contratação pública. Além 

disso, as decisões dos tribunais administrativos ou judiciais, com raras exceções, não 

adentram nos aspectos prático-procedimentais do processo de contratação pública e, por isso, 

pouco contribui no aperfeiçoamento processo prestacional de serviço ou material.  

Quanto ao marco teórico da tese, esta encontra amparo, muitas vezes, em autores 

com perspectivas político-jurídicas bem diversas, sem que isso represente um sincretismo 

metodológico-discursivo, porquanto, realizando-se as devidas ressalvas e identificações das 

posições tomadas, é possível extrair aspectos importantes das reflexões divergentes sobre as 

temáticas que a cercam. Não se trata apenas de considerar uma perspectiva holística da 

investigação científica, mas reconhecer a fragilidade das posições teóricas unilaterais para 

resolução de problemas complexos, evitando-se, assim, o aprisionamento epistemológico
54

. 

Dito de outro modo, a preferência por determinada perspectiva político-jurídica 

não retira a pertinência de aspectos pontuais de autores que encabeçam outro horizonte 

compreensivo sobre a mesma temática. Aliás, um dos erros clássicos da investigação 

científica é negar a relevância discursiva da divergência doutrinária, fazendo ruir o 

fundamento de toda a construção teórica pela ausência de enfretamento ou reconhecimento da 

argumentação divergente como elemento importante no amadurecimento das proposições 

jurídicas. Além disso, sempre que necessário aos propósitos da tese, a investigação promove 
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uma conexão discursiva com outras áreas conhecimento, por exemplo, gestão pública e 

economia, porquanto não é possível ficar alheio às contribuições de outros tipos de 

conhecimento
55

, sobretudo, quando infirmam ou corroboram o senso comum de determinadas 

perspectivas jurídicas.  

Quanto aos dados estatísticos e estudos técnico-governamentais, além da 

necessária atualidade, evitou-se a utilização de informações que não representassem pesquisas 

específicas sobre a previdência social ou contratação pública, porquanto o reforço analítico 

sobre temáticas mais abrangentes, ainda que úteis sob o viés estatístico, não se revelam tão 

relevantes para dilemas mais concretos e específicos da tese. 

No que se refere ao uso das expressões procedimento e processo, adverte-se: 

processo administrativo compreende o locus do processo decisório da Administração Pública, 

enfatizando, assim, que a atividade decisória da gestão pública é eminentemente 

processualizada; o procedimento administrativo, por sua vez, representa o iter procedimental 

de determinada atividade processual administrativa, na qual alberga a relação jurídica 

administrativa, isto é, o vínculo entre as partes de uma relação jurídico-processual
56

.  

De modo geral, o que o mundo hispano-americano retrata como procedimento 

administrativo; no Brasil, representa o processo administrativo. Ademais, do ponto de vista da 

prestação de serviço ou material, não possui qualquer pertinência o tipo de jurisdição adotado, 

se una ou dúplice. Não se trata, portanto, de terminologias que comportem um significado 

comum. Como a tese discute, precipuamente, aspectos procedimentais na contratação pública, 

o uso do termo procedimento administrativo é mais recorrente. Portanto, a terminologia 

procedimento administrativo se limita à dinâmica compreensiva da procedimentalidade 

adotada no processo administrativo.  

Defende-se que toda decisão administrativa, contanto que comporte a 

processualidade exigida pelo artigo 1º da LGPAF, deve ser partejada por meio de processo 

administrativo, ainda que essa atividade processual seja diferida no tempo. Logo, afasta-se o 

ranço judicialesco de denominar como procedimento administrativo a atividade processual 

exigida para tomada de decisão da Administração Pública
57

, como se toda a atividade 

processual estivesse restrita à jurisdição exercida pelos magistrados
58

. Além disso, por uma 
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elementar compreensão de que a processualidade administrativa possui uma dinâmica 

decisória e prestacional própria, não há como seguir o entendimento
59

 de que o processual 

judicial seja a diretriz técnico-científica para outras realidades processuais. Dessa forma, o 

processo judicial não é, em nenhum aspecto, a chave de compreensão do processo 

administrativo, justamente porque opera objetivo diverso, mormente no processo prestacional. 

Ademais, a tese não se prende a uma análise procedimental da legislação vigente, 

sobretudo, a LLCA, no que representaria uma espécie de demorado comentário sobre a 

disciplina normativa dos procedimentos da contratação pública
60

, mas, sim, uma reflexão 

sobre o papel do procedimento diante dos desafios da atuação administrativa, notadamente no 

processo de contratação pública do PRP. 

Em atendimento aos objetivos conteudístico da tese, além desta introdução e da 

breve conclusão, ela é composta de 05 (cinco) capítulos, nos quais são desenvolvidos os 

pontos da problemática que ensejou a elaboração da pesquisa científica. 

No primeiro capítulo, destacam-se as demandas da RP e a relação delas com o 

processo de contratação pública, pontuando os desafios do PRP ofertado pelo INSS. Como a 

tese objetiva apresentar proposições para novo modelo de contratação pública ou, de modo 

mais modesto, para o aperfeiçoamento do atual modelo, a RP representa o substrato material 

das reflexões jurídicas da investigação, assumindo a posição de verdadeiro laboratório das 

dificuldades inerentes ao processo de contratação pública. Nesse capítulo, são enunciados os 

diversos aspectos que relacionam o processo decisório administrativo ou judicial com a 

contratação pública, destacando os principais obstáculos da RP, também vivenciadas por 

outras demandas administrativas, com atual modelo de contratação pública.  

No segundo capítulo, são elencados os desafios normativos da contratação 

pública, cotejando as grandes dificuldades geradas pela legislação, sobretudo, na seleção do 

fornecedor e na programação orçamentário-financeira. Procura-se demonstrar que o processo 

de contratação pública se insere em um conjunto de obstáculos normativos mais amplo e, por 

conseguinte, extrapola à regular dinâmica de planejamento da gestão pública, dificultando 

demasiadamente o atendimento das demandas administrativas.   

O terceiro capítulo, por sua vez, reportam-se os limites orgânico-funcionais da 

Administração Pública, bem como os desafios gerados pela cultura estatista na sociedade 
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brasileira, impossibilitando um profícuo regime de colaboração público-privada nos serviços 

de proteção social. A discussão, para além dos reconhecidos obstáculos estruturais da 

Administração Pública, adentra na reflexão sobre a importância no terceiro setor na expansão 

da rede de atendimento dos serviços de interesse público, sobretudo, no campo da RP.  

No quarto capítulo, descortinam-se os desafios prático-procedimentais da 

Administração Pública, especialmente diante das dificuldades geradas pelo seu controle, 

capitaneando a particular importância do processo administrativo na implementação dos 

direitos e, sobretudo, destacando os aspectos prático-procedimentais indispensáveis ao regular 

e exitoso desenvolvimento do processo de contratação pública. Como a porta do direito 

administrativo se inicia para o cidadão no processo administrativo
61

, é compreensível que nele 

seja projetada a atuação administrativa como realidade decisória ou prestacional dos direitos, 

exigindo-se redobrada atenção nesta pesquisa científica. 

No quinto e último capítulo, ventilam-se os fundamentos e as proposições para 

um novo modelo de contratação pública, no qual prestigie a reflexividade, sustentabilidade e 

eficiência, por meio da discricionariedade administrativa, como forma de superar os desafios 

normativos, orgânico-funcionais e prático-procedimentais da Administração Pública. Enfim, 

propor reformas pontuais que considere a prática social no âmbito da contratação pública
62

. 

Em uma ambiência de nítidas dificuldades operacionais, a solução gestada pelo 

Poder Público não advém da dinâmica de controle administrativo ou judicial da gestão 

pública, por mais que não se desconheça sua contribuição para a regularidade da execução 

orçamentária, mas da necessária reflexão sobre a utilidade dos mecanismos de correção da 

atuação administrativa e, sobretudo, dos instrumentos que propiciem a eficiência do gasto 

público, notadamente para demandas administrativas que exigem mais que prestações 

pecuniárias, que é o caso dos serviços de alta atenção pessoal, dentre eles, a desafiante RP.  
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